
Professionals
voor woningcorporaties



Als intermediair werken wij al 25 jaar mee aan het realiseren van de 

groeiambities van professionals en werkgevers in de publieke sector. Werken 

in de wereld van woningcorporaties is iets bijzonders. Je beoefent niet alleen 

een vak. En je bent niet alleen onderdeel van een organisatie. Je draagt ook 

een steentje bij aan een groter, maatschappelijk doel: betaalbare huisvesting, 

woongenot en leefbaarheid in de wijk.

 

Wij begrijpen de uitdagingen en de ambities. We kennen de cultuur en 

weten wat er leeft. Wat je vraag ook is, wij willen dat je slaagt. Van een 

woonconsulent tot een allround opzichter en van een wijkbeheerder tot een 

verhuurmakelaar, wij hebben altijd de ervaren professional beschikbaar waar 

jij behoefte aan hebt. Vast of interim. Op MBO, HBO en WO niveau. Daarnaast 

bieden we onze opdrachtgevers oplossingen en advies voor uiteenlopende 

HRM-vraagstukken, zoals outplacementtrajecten, selectie-  

en ontwikkelassessments. 

Zeg ‘Hello’ tegen talent. Of je nu voor vast of tijdelijk een professional zoekt. 

Onze deur staat altijd (en overal) open, wij staan je met alle plezier te woord.

Hello, wij helpen 
groeiambities realiseren

Vakgebieden

Financiën
• Medewerker huurincasso
• Medewerker stook- en servicekosten
•	 Medewerker	financiële	(huur)	administratie
• Medewerker debiteuren/crediteuren
• Controleur IRF
• Medewerker bezwaarschriften
• Administrateur
• VvE administrateur
• Assetmanager
• Juridisch medewerker
• Project Controller
• Business Controller
• Financial Controller
•	 Hoofd	financiële	administratie
•	 Manager	financiën
•	 Teamleider	financiën

Vastgoed
• VVE beheerder
• VVE vertegenwoordiger
• Medewerker bedrijfsonroerend goed
• Teamleider vastgoed
• Manager vastgoed
• Dispositie manager
• Portefeuille manager
• Vastgoed adviseur
• Projectontwikkelaar
• Projectmanager
• Projectleider
• Verkoopmakelaar
• Aankoopmakelaar
• Kopersbegeleider 
• Complexbeheerder
• Assetmanager
• Coördinator vastgoed
• Contractbeheerder

Wonen
• Woonconsulent
• Verhuurmakelaar
• Administratief medewerker verhuur
• Klant contact medewerker
• Huurincasso medewerker
• Bewonersbegeleider
• Sociaal projectleider
• Medewerker leefbaarheid
• Medewerker bezwaarschriften
• Teamleider wonen/verhuur
• Manager wonen/verhuur
• Huismeester
• Sociaal wijkbeheerder 
• Baliemedewerker
• Secretaresse
• Juridisch medewerker

Techniek
• Mutatieopzichter
• Opzichter nieuwbouw, renovatie 
 of dagelijks onderhoud
• Allround opzichter
• Medewerker reparatieverzoeken
• Technisch administratief 
 medewerker
• EPA-adviseur
• Werkvoorbereider
• Projectleider
• Teamleider techniek
• Manager techniek
• Hoofd bedrijfsbureau
• Medewerker technisch beheer/  
 onderhoud
• NEN specialist
• Huismeester
• Medewerker onderhoudsdienst
• Coördinator onderhoud 
 & renovatie


